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Què és el PAD?
• Els PAD (Programes d’Actuació dels Districtes) són els documents que elaboren els

10 districtes de la ciutat i que contenen els objectius i les polítiques a
desenvolupar a cadascun dels districtes en els quatre anys del mandat.

• Els projectes inclosos als PAD hauran d’estar alineats amb el Programa d’Actuació
Municipal o PAM (ROM - Art. 122).

• El PAM té naturalesa de directriu i, com a tal, haurà de ser observat pel que fa a
les seves finalitats i objectius per tots els òrgans municipals. Tanmateix, tant
l’estructura de continguts del PAM com el seu procediment d’aprovació, podran
ser objecte de modificacions o revisions durant el mandat.



Resposta a la pandèmia

• El PAD d’aquest mandat és extraordinari.

• El procés d'elaboració es va veure interromput per l’arribada de la pandèmia que
va obligar a revisar les prioritats.

• Un procés on va poder participar tota la ciutadania (unes 7000 dones, 5500
homes i més de 200 trobades), que hauria d’haver-se aprovat fa mesos.

• El gran objectiu és la recuperació i el rellançament de la ciutat i del districte

després de veure com la crisis actual ha fet crèixer les desigualtats i una aturada 

d’activitat econòmica que ha generat la destrucció de llocs de treball.



Les oportunitats de la crisi

• Pla de Xoc i de contingència inicial per respondre amb immediatesa totes les necessitats, 

especialment les dels més vulnerables (habitatge, alimentació… etc), però també de 

comerços i empreses, i reforçar els serveis competentes de la resta d’administracions

com hospitals, residències i escoles.

• Fer una mirada llarga, repensar i replantejar les prioritats a mig i llarg termini.

• Les crisis requereixen d’una gestió contundent i no escatimar en recursos per poder 

superar-les, però també obren noves oportunitats per fer les coses d’una altre forma.

• El PAD proposa accions estratègiques per rellançar la recuperació amb un model

econòmic més just i sostenible i que mantenen com a principi inspirador l’horitzó dels

objectius de desenvolupament econòmic sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions

Unides.



Una resposta col·lectiva i coordinada

• La crisi ens exigeix unitat d’acció i grans acords.

• Pacte per Barcelona: Tots els grups municipals van impulsar un procés de diàleg,
d’escolta plural i amb voluntat de consens amb entitats, actors i agents
professionals, empreses, sindicats i universitats que va donar com a resultat el
Pacte per Barcelona.

• Un exercici de corresponsabilitat i un acord social i polític que es va concretar en
73 actuacions prioritàries per executar durant els propers mesos per fer front a la
crisi. Aquestes actuacions estan identificades al PAD amb l’acrònim PXB.



Els grans eixos d’actuació

• Aquest PAD extraordinari concreta també la determinació que cal consolidar el
procés de transformació de la ciutat expressat a l’inici del mandat municipal a
l’Acord de Govern, posant l’accent en els reptes estratègics que poden funcionar
com a palanques de canvi i tenir un efecte multiplicador per a la recuperació.

Una estrategia transformadora de ciutat estructurada en

sis grans eixos.



Recuperem l’economia

• Pla de Xoc: Ajuts a lloguer (600- 1200 €), microcrèdits fins 12500 €, subvencions, suport a la contractació,
ampliació de terrasses i bonificació de taxes, ajudes a la cultura, enfortiment

• Pla de Desenvolupament Econòmic de Districte 2022-2024 de forma participada: diagnosi, anàlisi, debat i
propostes des del territori. Ajuts a la contractació 5000 €

• Potenciar el comerç de proximitat, fomentant la compra local i facilitant eines tecnològiques.

• Senyalització dels eixos comercials fent servir les noves tecnologies.

• Promoure els mercats municipals fent inversions per millorar-los, i impulsar els mercats de pagès on no
arriben el municipals, sempre promovent una alimentació saludable i sostenible (Alimentació Saludable a les
escoles).

• Continuar amb l’increment d’usuaris que s’atenen als serveis d’inserció laboral, col·laborant amb les entitats
i els eixos comercials per reduir l’atur, especialment de llarga durada, de dones i de les joves. Com el servei
que tenim fa molt poquet al Piramidón on també trobem el projecte CONCILIA i el XARXE que explicarem de
manera més amplia

• Ajudar a la creació de noves iniciatives d’economia social que donin oportunitats als joves.

• Prioritzar el polígon de la Verneda i donar recolzament a projectes d’economia verda i circular. Per què no
podem viure només del turisme, volem més industria local que generi més llocs de treball. Projecte
POLIGONERAS

• Seguir apostant per l’economia social i solidària, la que dona solucions justes a problemes concrets dels
barris. Compra o lloguer de locals per economia social/cooperatives



Reforçar l’atenció i els recursos
per a la inclusió social
• Pla de Xoc: Reforç a residències facilitant espais i personal; Creació de pavellons de salut per ampliar hospitals; Assegurar

alimentació (20.000 lots per +70 anys, 1.5M€ ajudes a entitats, distribució 30.000 beques menjador); Nous equipaments
per allotjar sense sostres; Pla de xoc de salut mental; Ajuts a través de targeta Barcelona Solidària a més de 34.000
persones; Reforç del teleassistència…

• Pavellons salut

• Construcció d’un nou centre d’emergències socials al Districte.

• Incrementar els serveis de gent gran, sense oblidar la gent gran que viu sola. Cuidem als que ens han cuidat.

• Incrementar el servei de Vincles i Radars, principalment en gent que viu sola.

• Treballar per impulsar l’Escola de Salut als casals de gent gran de Sant Martí de Provençals i la Verneda Alta, seguint 
el camí iniciat a la Pau i al Besòs

• Seguir treballant per fer de Sant Martí un districte plenament accessible.

• Nova taula de diversitat funcional. Implementar el servei de llenguatge de signes de manera progressiva

• Més activitats als equipaments per a persones amb diversitat funcional.  Taula LGTBI

• Pla pilot contra les violències masclistes



Reforçar l’atenció i els recursos
per a la inclusió social (2)
• Posar al centre la salut incrementant els equipaments sanitaris de proximitat 

retallats al passat. Per què protegir la sanitat és protegir a tothom.

• Instar a la Generalitat a incrementar les places d’especialistes per a tots els CAP del 

districte. Ampliació del CAP de la Pau

• Consolidar la lluita contra les violències masclistes de Sant Marti, incorporant la 

diversitat sexual i de gènere. Projecte pilot a Sant Martí contra les violències 

masclistes, creaació taula LGBTI

• Ampliar cartera de serveis d’atenció a les dones: violències masclistes, però 

també drets laborals i cures, fomentant associacionisme vincultats a 

equipaments de barri

• Prevenció del sexisme a escoles i instituts



Reforçar l’atenció i els recursos
per a la inclusió social (3)
• Nous espais per la infància i el lleure infantil a places públiques i entorns escolars. 

Incrementar la programació i espais per joves i adolescents.

• Espais familiars per a la criança. Tindrem un nou espai a l´edifici del Pere 

Calafell

• Més participació dels infants -> Futur espai per a que participin: Consell dels 

Infants del districte

• Reforçar el suport a les xarxes solidàries de persones migrades i lluitar contra les 

actituds racistes i discriminatòries; per què en una ciutat diversa, no hi ha lloc per 

al racisme



Accelerar la transició ecològica 
contra la crisi climàtica

Sense planeta, no hi ha vida.

10 dies abans de l’estat d’alarma vam aprovar la declaració d’emergència climàtica del districte. La
lluita contra el canvi climàtic és l’aposta clara, decidida i irreversible.

• Pla de Xoc: Reforç del transport públic i de la seva neteja; més carrils bus. Ampliació del Bicing.

• Noves aules ambientals al districte per promoure iniciatives contra la contaminació, i fer més
refugis climàtics per a la ciutadania. Aula ambiental de referència del Districte al PIramidón

• Mesures per una mobilitat més sostenible. Sant Marti districte 30 Km/h, regular la àrea verda a
tot el districte, pacificació de carrers i entorns escolars, més carrils i aparcaments de bici, i
impulsar distribució de mercaderies de proximitat amb bicis de càrrega. Menys cotxes, més espai
per la vida.

• Estudiar com cal millorar l’accés als CAP i als hospitals del districte per part de les persones amb
mobilitat reduïda. Millorar l’accessibilitat a les parades d’autobús i establir nous carrils bus a tots
els itineraris de la NXB (Guipúscoa, Bac de Roda, Rambla de Prim,...).

• Mes pàrquing de bicis.



Accelerar la transició ecològica 
contra la crisi climàtica (2)

• Incrementar els eixos verds amb més vegetació i ombra, i impulsar horts urbans

comunitaris, així com la recuperació de la biodiversitat de les platges.
• Mesura d’horts urbans.

• Més plaques solars als equipaments municipals i també als habitatges, i millorar

l’enllumenat públic amb perspectiva de gènere.
• Equipaments educatius i municipals.
• Reforçar assessorament energètic al veïnat.

• Seguir en la lluita pel residu zero.

• Aula ambiental al Piramidón

• Refugis climàtics

• Àrea verda

• Horts a Via Trajana

• Enllumenat



Enfortir la ciutat educadora, cultural,
científica i esportiva

• Pla de Xoc: Banc de tauletes de préstec amb connexió (3000); distribució de les
beques menjador, Ampliació de les escoles a entorns i parcs (més de 40 cessions);
Reforç a totes les bressol; “pla d’estiu extraordinari” pel lleure; ajuts al sector
cultural (la cultura és segura); beques per projectes de ciència.

• Més equipaments educatius per bressol, primària i secundària, escola de música
municipal (Pere Calafell), i nous espais familiars, i no oblidar les escoles d’adults
oficials i de les entitats. La igualtat comença a l’educació pública.

• Espai Pere Calafell: trasllat Escola Bressol Esquitx, nou Espai Familiar i nova
escola de música.

• Pla de Patis: recursos municipals per millorar els patis i fer-los més educatius.



Enfortir la ciutat educadora, cultural,
científica i esportiva (2)

• Obrir la Biblioteca Gabriel García Márquez
• Fomentar la pràctica esportiva a l’espai públic amb nous circuits esportius.

• Patis oberts per a la pràctica esportiva
• Crear la Festa de l’Esport i l’Activitat Física.

• Fomentar la pràctica de l’esport entre els col·lectius d’edat avançada i el
Programa Educació-Salut-Esport.

• Recorregut esportiu de PdB
• Recuperar memòria històrica de diversos àmbits: obrera, d’habitatges,

feminismes i LGTBI, antifeixista i popular, de dona, de la presó… i apropar-la
més als agents educatius.

• Elaborar un pla de senyalística als barris del nostre districte per recuperar
la memòria històrica i democràtica, promoure noves propostes del
nomenclàtor, que prioritzin noms de dona i dur a terme els canvis
pertinents.



Fer una ciutat més amable i segura
des dels barris i amb visió metropolitana

• Pla de Xoc: Increment ajudes al lloguer; reforç unitats GU,
pacificacions de carrers i carrils bici, ampliació d’espai per
terrasses,...

• Reforçar serveis i campanyes de civisme i convivència per a la
prevenció dels conflictes.

• Incrementar la plantilla de la GU al districte reforçant la Policia de
Barri.

• Incrementar oferta Educació viària a escoles i instituts.
• Més habitatge públic i de preus assequibles i llars més eficients i

sostenibles prioritzant la rehabilitació. L’habitatge és per viure, no
per fer negoci.

• També allotjaments de proximitat provisionals (APROP).



Fer una ciutat més amable i segura
des dels barris i amb visió metropolitana (2)

• Millorar les condicions ambientals i les de seguretat als entorns
escolars del districte de Sant Martí.

• Unes transformacions urbanístiques que posen al centre a les
persones, divers, pacificat, inclusiu, que preserva el patrimoni
històric, que millora la connexió entre els barris, i dissenyat
amb participació ciutadana. Treballar el nou sector Prim de
manera participada

• Executar el projecte de reforma del pont de Santander per tal
de millorar la compactabilitat i l’accessibilitat de les zones més
aïllades dels districtes de Sant Martí i Sant Andreu

• Millorar el manteniment de la Gran Via (Bilbao-Extremadura)



Fer una ciutat més amable i segura
des dels barris i amb visió metropolitana (3)

• Nou nucli cultural: Obertura de la biblioteca Gabriel Garcia Márquez i de la Nova
escola Municipal de Música del Districte que juntament amb l’Auditori de Sant
Martí i el Centre Cívic esdevindran un nou nucli cultural al districte, impulsant la
pacificació d’aquest nou eix.

• Portar a terme millores al parc de Sant Martí, i també millorar-ne el
manteniment.

• Treballar per preservar el patrimoni històric: adoptar mesures de protecció dels
edificis dels nuclis històrics del Clot, el Camp de l’Arpa del Clot i Sant Martí de
Provençals.

• Organitzar els usos de la plaça dels Porxos, amb zona d’estructures de joc, zona
polifuncional amb activitat d’alta intensitat, separació de creuament per les zones
de pas habitual i zona d’estada i tranquil·litat, un cop efectuada la inversió de
millores de l’aparcament subterrani.



Impulsem una ciutat oberta,
amb una administració digitalitzada i propera

• Pla de Xoc: reforçar el 010 i impulsar administració electrònica; agents TIC als
equipaments per donar suport a gestions on-line, reorientació de la participació
on-line; suport a les xarxes solidàries veïnals des dels equipaments.

• Reduir la bretxa digital dels nostres barris amb més recursos per les entitats i
associacions.

• Incrementar els Punts Wifi i obrir els dels equipaments públics.

• Més espais de participació i coproducció amb la ciutadania.

• Nous Consells de Participació (Emergència climàtica, mobilitat i accessibilitat,

• diversitat funcional, LGTBI.

• Més participació en les noves transformacions urbanes.

• Impulsarem projectes de coeducació en els centres educatius.

• Reactivar espais que treballen per la cooperació internacional.



Un pla amb 10 actuacions estratègiques

1. Pla de Regeneració Urbana i social del Besòs Maresme

2. Executar el Projecte del Pont de Santander

3. Implementar les mesures del Pacte per un 22@ més inclusiu i sostenible

4. Finalitzar el Compromís per Glòries

5. Rehabilitar el Patrimoni Industrial de l’Escocesa i Can Ricart

6. El Nou Port Olímpic familiar amb activitats educatives, esportives i marítimes.

7. Redactar el projecte executiu del Front Marítim

8. Nous equipaments: sanitaris, esportius, educatius, culturals

9. Nou nucli cultural a Sant Marti: Biblioteca Gabriel Garcia Márquez, escola de
música municipal, auditori i centre cívic de Sant Martí

10. Recolzar el comerç de proximitat a l’eix de Rogent i Mercat del Clot.



Sant Martí de Provençals
PAD 2020-2023

Per a la 
recuperació i el

rellançament de 

Barcelona




